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Amersfoorts mirakel basis voor 'Lieve Hemel' 

Maria centraal in Theater De Lieve Vrouw 
AMERSFOORT - Vier dagen lang aandacht voor Maria. Van 13 tot en 
met 1 9 mei aanstaande kunt u in Theater De Lieve Vrouw en in de 
Onze Lieve Vrouwetoren voorstellingen bijwonen en films bekijken 
die allemaal te maken hebben met de Maagd Maria. In samenwerking 
met Crowing up in Public, een Utrechts theatercollectief wordt 
viermaal de voorstelling 'Memoires van een Maagd' in de Onze Lieve 
Vrouwetoren opgevoerd. De themaweek rond Maria kreeg de toepas
selijke titel 'Lieve Hemel' mee. 

Daphne de Bruin als Maria in "Memoires van een Maagd', (foto Reyn van Koolwijk) 

Waarom ineens zoveel aandacht voor de 
Maagd Maria? "Het is eigenlijk begon
nen met de viering van de restauratie 
van de toren en de activiteiten die daar 
een jaar lang omheen worden gehouden", 
begint Ingrid Melman van Theater De 
Lieve Vrouw haar verhaal. "En als je het 
over de toren hebt, dan kom je vanzelf op 
Maria, want om de Maria-legende die 
hier in Amersfoort verhaald wordt, is de 
toren gebouwd. In een visioen zou Maria 
een novice duidelijkhebben gemaakt, dat 
van het geld dat door pelgrims aan de 
stad geschonken werd, een kerk gebouwd 
moest worden." Met dit gegeven uit de 
legende ging Theater De Lieve Vrouw aan 
de slag en kwam op een zeven dagen 
lang programma terecht. 
De opleving van de Amerstoortse Maria
legende past prima in het beeld aan de 
algehele religieuze opleving. "Ie hoort 
steeds meer over Maria-verering en her
nieuwde geloofsbelevenis. De boeken
week was er een sprekend voorbeeld van. 
Het hangt gewoon in de lucht. En het 
thema religie en de verbinding met kunst., 
was voor ons een prachtig uitgangspunt", 
aldus Ingrid. •,: .. •• 

Memoires 

Het theater klopte bij Growig up in Public 

aan en vroeg dit theatercollectief een 
voorstelling over Maria te maken. Dat is 
'Memoires van een Maagd' geworden, 
geschreven door Daphne de Bruin, die in 
het stuk ook de rol van Maria vertolkt. 
Daphne heeft een geheel eigen verhaal 
rond Maria gemaakt, waarin historische, 
maar ook hedendaagse leiten en de 
Maria-legende van Amersfoort zijn ver
werkt. Maria wordt in het stuk voorge
steld als een eenzame, dolende ziel, een 
verlaten vrouw, die hunkert naar respect 
en warmte. Maria laat haar licht schijnen 
over haar persoonlijke geschiedenis, die 
bijna 20 eeuwen oud is. Door de conse
quent menselijke, vrouwelijke invulling 
van de bekende elementen wordt duide
lijk hoe weinig er werkolijk bekend isover 
deze vrouw, die al duizenden jaren het 
meest aanbeden idool van de wereld is. 
'Memoires van een Maagd' laat Maria 
zien als een vrouw van vlees en bloed 
met al haar tekortkomingen. Ingrid Mel
man: "Daphne de Bruin heeftereen heel 
menselijk drame van gemaakt, waardoor 
je een hele ander* kijk op Maria krijgt. 
Maar er is beslïs'rdok humor In verwerkt.''' 
Er zitten hele grappige vondsten in en 
wat dat betreft is het ook een voorstelling 
met een knipoog." 'Memoires van een 
Maagd' is bedoeld voor jong en oud. 

kerkelijken en niet-kerkelijken. Uniek aan 
de opvoering is, dat deze plaatsvindt in 
de Onze Lieve Vrouwetoren. Omdat daar 
maar 40 tot 50 mensen terecht kunnen, 
wordt het stuk viermaal opgevoerd. 

Bedevaart 

Na de avondvoorstellingen van Growing 
up in Public op zaterdag, zondag en 
maandag vindt in de grote zaal van Thea
ter De Lieve Vrouw het Bedevaartproject 
plaats van studenten van de Hogeschool 
voorde Kunsten uit Utrecht: 'Stortplaats 
Maria'. Ingrid: "Bezoekers van de voor
stelling in de toren kunnen een 'bede
vaart' maken door de grote zaal en ma
ken daar allerlei zaken mee, variërend 
van spannend en een beetje eng tot heel 
erg leuk. Aan die tocht kunnen de men
sen gratis meedoen, maar vol is vol." 
Derde theaterproject van de themaweek 
is de'Mirakelsalon'die maandagmiddag 
19 mei gehouden wordt. Dan presen-
teertTheaterAdhoc een Mirakelsalon met 
als motto 'Via Maria tot lezus'. Samen 
met gasten (pastoor Van Buuren, een 
mirakeldeskundige en een feministisch 
theologe) wordt een talkshow/theater
show gemaakt, waarbij je op een gege
ven moment als bezoeker niet meer weet 
wat nu theater, werkelijkheid is of show. 
Naast de verschillende theatervoorstel
lingen worden er van 13 tot en met 19 
mei ookdiverse films vertoond: 'Orphée', 
'II Miracolo', 'Breaking the waves' en 'The 
Garden'. Voor kinderen is er zondagmid
dag een workshop wonderschilderen. Zij 
kunnen naar aanleiding van een rondlei

ding door de stad langs plekjes die met 
het Maria-wonder te maken hebben in 
het theater aan de slag om hun eigen 
wonder te schilderen. De werken zullen 
in het theater word en opgehangen en een 
week lang tentoongesteld worden. Na de 
workshop kunnen de kinderen gezamen
lijk de lunch met hun ouders gebruiken. 

Programma 

Het programma van 'Lieve Hemel' ziet 
er als volgt uit: 

"Memoires van een Maagd': donderdag 
15 t/m maandag 19 mei om 20.30 uur, 
matinee zondag 18 en maandag 19 mei 
om 14.30 uur, try-outs dinsdag 13 en 
woensdag 14 mei. 

"Stortplaats Maria': zaterdag 17. zon
dag 18 mei, maandag 19 mei na de voor
stellingen in de toren en zondag ook nog 
om 17.45 uur. 

'Workshop wonderschilderen voor kin
deren: zondag 18 mei 10.00 uur. 
"Mirakelsalon, maandag 19 mei 16.00 
uur. 

'Orphée: donderdag 15 en zondag 18 
mei 21.00 uur. 

'II Miracolo; donderdag 15, zondag 18 
en maandag 19 mei 20.00 uur. 
'Breaking the Waves: vrijdag 16 en za
terdag 17 mei 20.00 uur. 
'The Garden: zonag 18 mei 14.00 uur. 
Voor reserveringen kunt u bellen naar de 
kassa van De Lieve Vrouw, tel: 4618865 
(dagelijks van 19.00 tot 20.30 uur, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 
13.00 tot 15.00 uur. 

MARIA 
A Maagd Maria staat 
centraal in themaweek 
Theater de Lieve 
Vrouw. 



DIJ leven Maria *F 
door Bert Vos 

AMERSFOORT—Maria wacht op God, al 2000 Jaar. Rond het Jaar nul kre
gen ze samen een zoon. Die Is nu dood en God de vader heeft al lang niets 
meer van zich laten horen. In Memoires van een Maagd die van donderdag 
15 tot en met maandag 19 mei te zien Is In de Onze Lieve Vrouwetoren laat 
Maria, in de persoon van Els LIJesen, haar licht schijn en over haar persoon
lijke geschiedenis. Een terugblik van twee eeuwen. 

'Memoires van een Maagd' is ge
schreven door Daphne de Bruin van 
het regisseurscollectief Growing up 
in Public. Het stuk wordt opgevoerd 
in het kader van de torenfeesten en 
is een onderdeel van het Pinkster
weekend 'Lieve Hemel' georgani
seerd door Theater De Lieve Vrouw. 

Monoloog 
Growing up in Public is een samen
werkingsverband uit Utrecht van vier 
regisseurs. "Voorelke produktie die 
ze maken huren ze acteurs in. Maar 
er is wel een vaste kern van spe
lers", vertelt Els. Zelf speelt ze al 
ruim tien jaar in stukken die door het 
collectief zijn geschreven. Theater 
de Lieve Vrouw had Growing up in Pu
blic uitgenodigd om een stuk te 
schrijven rond het Amersfoorts Ma-
riawonder. In 1444 gooide het meis
je Geertje Arants een houten Maria
beeldje in de gracht bij de Kamper-
binnenpoort. Als het uit hét water 
wordt gevist blijkt het een genees
krachtige werking te hebben. Er ge
beuren allerlei wonderen. Hierdoor 
wordt Amersfoort een pelgrimsstad. 

Met de giften van de vele pelgrims 
wordt de toren gebouwd, nadat Ma
ria in een visioen daarom gevraagd 
had. 
Het wonderverhaal uit Amersfoort 
en andere legenden rond de Heilige 
Moederen het bijbelverhaal zijn het 
uitgangspunt van de monoloog in 
Memoires van een Maagd. "De per
soon van Maria is een oervrouwlijk 
beeld dat voor het christendom be
kend was in de matriarchale religies. 
Toen waren er al beelden van de go
din van de vruchtbaarheid. Maria 
komt daaruit voort. Zij is de meest 
aanbeden vrouw van deze wereld. Ze 
is eigenlijk een superster die door 
hetchristendom in een nieuwjasje is 
gestoken", legt Els uit. 
"Het levensverhaal van deze vrouw 
is eigenlijk helemaal niet leuk. Al op 
jonge leeftijd verschijnt een ehgei 
aan haar die de geboorte van een bij
zonder kind aankondigt. Ze krijgt een 
baby die niet van haar verlootte Jo-i 
zef is en ziet haar zoon vervolgens 
gekruisigd worden waarna God, zijn 
vader dus, niets meer van zich laat' 
horen. Tijdens de voorstelling hoor 
je wat ze daarvan vindt." 

Els Lijesen. Foto: Revn van Koolwijt* 

Vraagtekens 
Het is niet de bedoeling van Daphne 
en Els om Maria onderuit te. halen. 
"We hebben alleen vraagtekens bij 
haar leven. Wie was zij? In debijbel 
doet ze maar zeven keer een uit
spraak. We hebben dan ook veel on
derzoek naar haar gedaan. Zijde
lings komt daarbij ook de vraag naar 
voren wat religie ons nog te zeggen 
heeft." 
In Memoires van een Maagd wordt 
het imago van hoop, geloof en liefde, 
dat als een stralenkrans om Maria 
heen hangt stap voor stap afgebrp-

?*en: Als de magie is verbrokeft, res-
* tlêrt het ontluisterde toeeld van een 

eenzame, dolende ziel, een verlaten 

vrouw hunkerend naar respect én 
warmte. Els Lijesen spaart beeloéé| 
van Maria die in haar toilet hargen. 
"Als mijn vriendin even moet, zegt ze 
dat ze gaat bidden", grijnst de actrh . 
ce. Naast 'memoires' heeft w ook ' 
meegedaan aan de eenat^HHÉÉW 
over het leven in de heméforiiUr r» .' 
gie van Paul Feld. Voordat zevoo|lfl^| 
collectief op de planken spjnd, --
speelde ze bij het grote Hajagse.to-, 
neelgezelschap De Appel. Haar leer. 
school is het studententoneej.Jper^, 
ze nog Nederlands studeerde. ( i ^ 
Memoires van een Maagd speelt, 
van donderdag 15 tot en met maan- { 
dag 19 mei om 20.30 uuren zondag
en maandagmiddag om 14.30 uur. 
Deentree is ƒ 17,50(CJP/Pas65+, 
VW Pas ƒ 15,00 en strippenkaart 
ƒ 13,00). 
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Solostuk Memoires van een Maagd 

vermenselijking van Maria 
MaxSmrth 

M aria als een winstgevend 
wonderobjcct in Amers-

i foort: met de glamour en popula-
: riteitvan popster Madonna; als 
I Heilige Maagd die naar een twee-
i de kind snakt; aU lijdende moeder 
i omdat haar enige zoon. Jezus 
'-, Christus, is gedood. 
. Maria ook als troost en toeverlaat 
] vuur iedereen: als een verveeld ie-
| mand in het eeuwige monotone 

ritme van dei hemelse bestaan: als 
' minnares die zich na haar onbe-
I vlekte ontvangenis door God ver-
| laten voelt. 

Fn Maria als gebenedijde vrouw 
1 die zich verworden ziet tot een 

commerciële Super- Star. tot een 
musical-idoo) volgens hei Joop 

: van den Ende-concept. 
Zo en op nog verschillende ande
re manieren beschouwt zij zich-

. zelf in Memoires van een Maagd. 
De Utrechtse schrijfster en actrice 
Daphne de Bruin, die dit solostuk 
heeft geschreven voor de Amers-
foortse manifestatie Lieve He-

I mei!, interpreteert het fenomeen 
Maria vanuit een vrouwelijk op
tiek. Zij verplaatst zich in de 

• denkbeeldige gevoelswereld van 
• deze bijbelse figuur en neemt het 

zonodig voor haar op, zoals een 
vrouw het voor haar mede-sekse 
doet. Overeenkomstig haar stijl en 

, geaardheid hanteert Daphne de 
• Bruin daarbij een relativering, die 

haast kinderlijk overkomt, maar 
wel humoristisch is. en die sympa
thie opwekt. 
De verschijning van de engel Ga-
briël aan het meisje Maria met de 
boodschap dat zij door God is uit
verkoren om de moeder van Jezus 
te worden, beschrijft Daphne de 
Bruin in dit solostuk bijvoorbeeld 
als volgt: "komt er een engel in je 
slaapkamer.' nee/ dit is geen mop/ 
zegt dat je niet moet schrikken/ 
dat je niet bang hoeft te zijn/ maar 
dat de heer je wel ziet zitten/ en 
graag een kind van je wi l / . . , / ik 
I x J u d : ik was net 18 geworden/ 
wat wist ik nou heiemaal van het 
leven/ ik kwam nel kijken/ ik was 
de onschuld zelve/ wat wist ik 
nou van liefde/ en kinderen krij
gen/' ik dacht dat babies uit de 
lucht kwamen vallen.' 

I n haar vermenselijking van deze 
tot heiligheid verheven vrouw 

spreekt Daphne de Bruin ook 
haar genegenheid en begrip voor 
haar uit. In haar ogen is Maria fei
telijk een eenzaam wezentje, dat 
weliswaar de status van Moeder 
Gods bezit en dat door miljoenen 
over de hele wercid aanbeden 
wordt, maar dat zich altijd heeft 
moeten wegcijferen. Zeifs de soms 
obsessieve verering spruit niet zel
den voort uit eigenbelang van 
haar bewonderaars, die meer dan 
eens om haar gunsten of voor
spraak smeken. En zeifs haar eni
ge zoon, Jezus, is haarontnomen. 

Daphne de Bruin laat Maria on
der meer zo haar smart hierover 
uitspreken: 'je kind verliezen/ is 
hei ergste wat een moeder kan 
overkomen/ een gat in je hart/ het 
siaat een gat in je hart/ een con
stante angst/ dat het zou kunnen 
gebeuren/ sluimert als een nacht
vlinder/ in de grotten van je on
derbewuste.' 
Els Lijesen speelt Maria in Me
moires van een Maagd. Op een 
doorloop tijdens de repetitiepe
riode is te zien hoe die opstandige 
bewustwording van Maria zich fa
segewijs voltrekt. Eerst schikt ze 
zich nog in de haar opgedrongen 
rol van onschuldig kind-vrouwtje 
dat tot wereld-idool is gelanceerd. 
Ze heeft een blunde pruik op en 
draagt een lang lichtblauw ge
waad. Nukkig brengt ze in herin
nering wat er met haar afbeelding 
in Amersfoort indertijd is gebeurd 
en wat ze zoal voor deze stad be
tekend heeft als pelgrimsoord 
nummer één in de top tien van be
devaartplaatsen. 
Schilfenje voor schilfertje blad
dert echter het bladgoud van haar 
schone schijn af en wordt haar 
tragiek zichtbaar. Met het afruk
ken van haar pruik toont ze al een 
deel van de Ware Maria achter 
haar devote imago. Wanneer Els 
Lijesen later boven op het altaar 
staat, schaars gekleed in zwart 
négligé, is alle steriliteit verdwe
nen en is Maria optima forma een 
begerenswaardige vrouw van 

vlees in bloed, die gepassioneerd 
verder getuigenis aflegt van haar 
eenzaamheid en hunkering naar 
oprechte liefde en toewijding. 
Paul Feld die Memoires van een 
Maagd bij het door hem opgerich
te Growing up in Public regis
seert, zegt dat hij Els Lijesen spe
ciaal voor deze solorol heeft ge
vraagd. „Zij heeft er de juiste uit
straling voor. Ik vind haar ook 
heel erg mooi. Zowel zoals ze se
reen afgebeeld staat als Maria op 
de affiche, als in die sensuele, bij
na hoerige scène op dat altaar." 

N och hij, noch zijn levensge
zellin Daphne de Bruin heb

ben zich bij het maken van de 
voorstelling afgevraagd ofmet na
me gelovigen zich hierdoor even
tueel gekwetst kunnen raken. Hij
zelf is katholiek opgevoed, maar 
niet meer praktizerend. Een goe
de graadmeter acht hij de reacties 
van Daphnes grootmoeder, die 
wel nog steeds beiijdend streng 
katholiek is. Zij vindt het een zeer 
humaan stuk en absoluut niet 
blasfemistisch. 
,,Hetis niet onze intentie om 
doelbewust toeschouwers te 
schofferen. Een van de kenmer
ken van Growing Up in Public is 
dat we als theatermakers onze 
fantasie de vrije loop willen laten. 
We hebben de aan het humanisme 
grenzende instelling, om niet be
lerend of leerstellig te zijn. Samen 
met het publiek - we heten niet 

Regisseur Paul Feld van de Utrechtse groep Growing up in Public en Els Lijesen als de Heilige Maagd Mar ia voor de achtergrondprojectie bij het 

so los tuk M e m o i r e s wan een M a a g d . (Foto UN/AC-Marco Hofsté). 

voor niets Growing up in Pubiic-
willen we die persoonlijke ver
wondering en verbeeldingsrijke 
impressies verder verkennen en 
laten zien. Dat hebben we samen 
met de anderen van Growing Up 

in Public inmiddels al in zo'n ze
ventien stukken gedaan. 
Daarbij gaan wc zonodig discus
sies of confrontaties niet uit de 
weg. We hebben stukken gemaakt 
als Hofleveranciers over ons ko

ninklijk huis. The Weight Wat-
Chers, geïnspireerd op Het Laatste Memoires var. eer. Maagd door Cro 
» j i J-IL c- i - uwine uo tn Public. Onze Lieve Vrouw 
Avondmaal en Chez Salome. ge
baseerd op de Eper incest-affaire. 
Nu zijn we voornemens een stuk 
over Salman Rushdie te maken.' 

toren Amersfoort, wO 14 met 20.30 
uur (try-out); do 15 (première) t /m ma 
19 mei 20.30 uur; zo 18 en ma 19 mei 
ook om 14.30 uur. 
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'Een keer zweefde ik boven mijn bed bij een uittreding' 

Pastor Toon van Buren 
gelooft in wonderen 
Inge van den Blink 

Toon van Buren (60) is een van 
de deelnemers aan de Mirakel

salon, die tweede Pinksterdag in 
het kader van het festival Lieve 
Hemel! plaatsvindt in theater De 
Lieve Vrouw in Amersfoort. Op 
deze middag gaat het over Maria
verschijningen en mirakels. 
Van Buren, gehuwd priester, ver
dient zijn dagelijks brood als pas
tor in de psychiatrische inrichting 
Willem Arntsz in Den Dolder. Hij 
is, vertelt hij in zijn huiskamer in 
Odijk, uitermate gehteresseerd in 
de mogelijkheden van wonderen. 
..Omdat de werkelijkheid veel in
gewikkelder is dan wij met ons ge
zonde verstand kunnen beredene
ren." 

In het katholieke milieu in 
Schalkwijk waarin hij opgroeide 
was het de gewoonste zaak van de 
wereld om de tussenkomst van 
Maria te vragen, bijvoorbeeld als 
je ziek was of een examen moest 
halen, vertelt hij. Als je je sleutels 
kwijt was, deed je een schietge-
bedje: 'Heilige Antonius, goede 
Sint. heip dat ik mijn sleutels te
rugvind.' Vaak genoeg werkte dat. 
Er werd ook gebeden voor het 
groeien van de gewassen, en dat er 
geen hagel op de oogst zou vallen. 
„Heel praktisch en heel gelovig. 
Vanuit die achtergrond, dat devo-
tiegeloof. ben ik theologie gaan 
studeren." 

In feite is het hele katholieke ge
loof op wonderen gebouwd, legt 
Van Buren uit. Zo hebben de 
apostelen negen dagen lang zitten 
bidden toen Jezus met Pasen naar 
de hemel vertrokken was: de no
venen. En zowaar, met Pinksteren 
daalde hij neer. ,,Wat mij nu een 

! beetje dwarszit, is dat deaan-
J dacht voor wonderen, voor mira

kels, zo in de hoek gezet is. ook 
\ binnen de katholieke kerk." Een 
i verschijnsel dat alles te maken 
. heeft met de opkomst van hetwe-
i tenschappelijk positivisme, dat 
! sinds de achttiende eeuw onze 
I cultuur domineert. 

Zelfheeft de pastor ooit een won
derbaarlijke ervaring gehad die 
voor hem puzzelstukjes op hun 
plaats deed vallen waar hij voor
dien geen weg mee wist. 
Na een studie van zeven jaar in 
Rome, werd Van Buren als mis
sionaris naar Zaïre gestuurd. Hij 
deed daar antropologisch onder
zoek naar de geloofsbeleving van 
de Bawöng, een kleine Bantoe-
stam. „Zij hebben letterlijk een 
dubbele werkelijkheid. Aan de 
ene kant zijn het mensen die heel 
praktisch en bij de tijd zijn. Dat 
moet ook wel. want ze zijn jagers. 
Als een jager even niet zijn hoofd 
erbij houdt, is hij er geweest." 
Tegelijk hebben de Bawöng een 
heilig geloof in geesten. „Zij we
ten dat blanken dit geloof bela
chelijk vinden, maar toen ze op 
hun gemak waren met mij, vroe
gen ze me wat ik ervan dacht.' ' 
Van Buren hield een slag om de 
arm, omdat hij de andere paters 
niet wilde afvallen; geloof in gees
ten is officieel 'bijgeloof. De Ba
wöng, die in hem een medicijn
man zagen, hoorden in zijn aarze
ling een bevestiging. 
Over geesten kun je zo lang zeu
ren als je wilt, vindt Toon van Bu
ren, maar hij wist met rotsvaste 
zekerheid dat de Bawöng de gave 
van helderziendheid hadden. Hij 
had het gezien en meegemaakt. 
Eenmaal terug in Nederland lukte 
het hem niet. genoeg afstand te 
nemen van zijn ervaringen in Zaï
re, om een wetenschappelijk ver
antwoord antropologisch proef
schrift te schrijven. „Ik kon die 
twee werelden niet bij elkaar 
brengen." 

Hij liet de zaak rusten. ,,Ik was al 
zes jaar terug, ik werkte inmiddels 
bij de Willem Amtsz en was ge
trouwd, toen het stamhoofd en 
zijn vrouw mij 's nachts in een 
droom verschenen." Geen gewo
ne droom, maar een visioen of uit
treding, waarbij hij boven zijn bed 
zweefde en met de twee Bawöng-
leden zat te praten in hun eigen 
taal. De stamtaal die hij tijdens 

zijn verblijf in Zaïre koppig doch 
vergeefs had proberen te ieren. 
,,Tuen ik wakker werd. dacht ik: 
dus daar hadden ze het over!" 
Contact met geesten. 
De beheersing van de hondsmoei
lijke stamtaal bleef zes weken, en 
kwam als bij toverslag terug toen 
Van Buren zestien jaar later zijn 
oude bekenden in Zaïre opzocht. 
Hij kwam hen het boek laten zien 
dat hij na zijn uittreding en na 
twaalf jaren studeren had geschre
ven, in plaats van een proefschrift: 
'Laat de boomstam maar liggen. 
Verslag van een magisch-realisti-
sche reis door het land van de Ba
wöng' (1990). ,,Ze gingen uit hun 
bol." 

Bij Oosterse filosofen heeft de 
pastor een bevestiging gevonden 
van zijn miraculeuze ervaringen. 
„Ik leerde dat zulke mystieke er
varingen universeel zijn. Oosterse 
goeroes zeggen niet voor niets: 
stop the mind." Zet je verstand 
stil, en je wordt helderziend. Kin
deren hebben die vaardigheid 
vaak nog. maar onze positivis-
tisch-rationaüstische manier van 
denken ontkent dergelijke waar
heden." 

Van Buren: „Daardoor verkillen 
mensen. Dan krijg je managers-
denken. Managers ontsiaan men
sen, omdat dat 'goed' is. omdat 
computers het hebben uitgere
kend. Dm is schizofreen, dat is 
blind." De ratio moet niet worden 
afgeschaft, maar moet zijn plaats 
hebben naast de innerlijke wereld 
van gevoel, intuïtie, liefde, dro
men en wonderen, vindt Toon van 
Buren. 
„Daarom is het goed om eens over 
mirakels na te denken. Er zou, 
ook binnen het geloof, meer 
plaats moeten zijn voor de mys
tiek. Want zelfs een woeste ma
nager kan nog verliefd worden. Of 
een generaal. Of een adviseur." 

Theater Adhoc, Mirakelsalon. In het 
kader van festival Lieve Hemeli Thea
ter Oe Lieve Vrouw, ma 19 mei 16.00 
uur. 

Films in teken 
van Lieve Hemel! 

H et programma van het 
Filmtheater De Lieve 

Vrouw is in de periode don
derdag 15 tot en met maandag 
19 mei afgestemd op de mani
festatie Lieve Hemel! in 
Amersfoort. De volgende 
films worden dan vertoond: 
llmiracolo (1948). Naninais 
een kinderlijk onschuldig 
meisje. Tijdens het schapen-
hoeden ontmoet ze een man. 
die ze voorde heilige Jozef 
aanziet. Samen drinken ze 
een glaasje wijn. Wanneer ze 
zwanger raakt, schrijft ze dit 
toe aan een mirakel. Roberto 
Rossellini is de regisseur van 
11 miracolo. Met Anna Mag-
nani. (Do 15, zo 18, ma 19 mei 
20.00 uur). 

Orphée. (1949). Regisseur 
Jean Cocteau heeft zich voor 
zijn surrealistische Orphée ge
baseerd op de Orpheus-my-
the. Orpheus daalt tot twee
maal toe in de onderwereld 
om zijn gestorven geliefde 
weer tot leven te wekken. Met 
Jean Marais. Maria Casares en 
Juliette Creco. (Do 15 en zo 
18mei21 .00uun . 
Breaking the Wuves (1996) 
van de Deense regisseur Lars 
van Trier is een diepgaande; 
liefdestragedie. Het gegeven 

A ls onderdeel van de mani
festatie Lieve Hemel! in 

Amersfoort is de Workshop 
Wonderschilderen voor kin
deren van acht tot en met 
twaalf jaar op zondag l 8 mei 
(eerste pinksterdag) van 10.00 
tot 12.5Üuur. 
De workshop begint met een 
wandeltocht Gnder leiding 
van een gids langs de plaatsen 
in het centrum van Amers
foort waar het Muriawonder 
in de vijftiende eeuw zich 
heeft voorgedaan. Ook ouders 
kunnen aan deze korte excur
sie deelnemen. Daarna kun-

speelt zich af in de jaren ze
ventig in een gesloten, streng 
religieuze gemeenschap in de 
Schotse Hooglanden. Wan
neer haar man (Siellun Skars-
gard) door een ongeluk tot 
aan zijn nek verlamd raakt. 
beschouwt Bess (Emüy Wat-
son) dit als een straf van God, 
Zijn aansporing om een min
naar te nemen, vat ze op als 
een goddelijke taakstelling. In 
haar geloofsovertuiging gaat 
ze zelfs zover dut ze bereid is 
tot allerlei seksuele perversi
teiten, opdat ze het leven van 
haar echtgenoot kan redden. 
(Vr lo . za 17. di 20 en wo 21 
mei 20.00 uur) 

The Garden (1995). De der
tigjarige fakub ligt met ieder
een overhoop. Om alles weer 
eens goed op een rijtje te zet
ten, trekt hij zich terug in het 
verlaten huis van zijn groot
vader op hel platteland. Via 
het dagboek van zijn groot
vader leert hij de kleine din
gen van het leven opnieuw 
waarderen. Vooral de weelde
rige tuin werkt aciiverend op 
hem. Regisseur Manin Suiik 
nettt zicïi bij het maken van 
di-zc fiim laten inspireren 
door Candide van Yohaire. 
( Z ü l S m e i Ï4.00«ur) 

i\vi\ de jongeren in de kleine 
zaai van Theater Je Lieve 
Vrouw een eigen wonder te
kenen of schilderen. Deze 
w erken worden vervolgens 
een week lang in hel theater 
tentoongesteld. Een pinkster-
lunch sluii de activiteit af. In 
loiaal kunnen er tw huig kin
deren aan deeineriK-n. Reser
veren kan tot vrijdag aan
staande. De kosten bedragen 
f 7.50 en de lunch kosi 1 5 -
per persoon. 

Theater De Lieve Vrouw Amers
foort, zo 18 mei 10.00 tot 12.30 
uur. 

Wonderschilderen 
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Pelgrimstoc 
MaxSmith 

E erst de solovoorstelling Memoires van een Maagd van 
de Utrechtse groep Growing up in Public in de Onze 

Lieve Vrouwe Toren bijwonen en vervolgens na een korte 
pauze deelnemen aan een pelgrimage. Dat kan tijdens het 
festival Lieve Hemel! in Amersfoort. 
Theatersiudenten van de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht hebben eerder onder begeleiding van Daphne de 
Bruin en Trudi Maan met succes dit Bedevaartproject uit
gebracht. De gezamenlijke activiteit van de afdeling thea
tervormgeving en dramaschrijven is nu deels en in een 
aangepaste vorm onder de naam Stortplaats Maria in de 
programmering van deze Amersfoortse manifestatie op
genomen. 

Maria verzorgt haar plantjes. Fragment uit het 
theaterproject Stortplaats Maria. 
(Foto Misha de Ridder). 

naar Stortplaats Maria 
Anders dan de titel mogelijk doet vermoeden is Stort
plaats Maria niet godslasterlijk, noch spottend bedoeld. 
Volgens Mascha Hornsvetd, student theatervormgeving 
en belast met de coördinatie van Maria Stortplaats ver
wijst de naamgeving wel naar het feit dat de Heilige 
Maagd Maria door tal van gelovigen wordt gezien als een 
troostrijke figuur waar ze al hun lief en vooral leed aan 
kwijt kunnen, een soort van emotionele stortplaats dus. 
Maximaal twintig belangstellenden kunnen aan deze be
devaart van ongeveer een half uur deelnemen. De tocht 
leidt langs verschillende plekken in de grote zaal van 
Theater de Lieve Vrouw. Daar worden kortstondige ta-
bleaux vivants getoond, die alle betrekking hebben op 
verscheidene aspecten van Maria. ,,Het is geen bijbelge
trouw beeldverhaal van haar leven." licht Mascha 
Hornsvcld toe. MWe verbinden er ook ons eigen bevin
dingen aan. Zo stellen we ons voor hoe Maria als vrouw 
in haar gewone doen is. Bij een van de taferelen zie je bij
voorbeeld hoe ze na aile verering in de kerk de tuin ingaat 
om daar de plantjes te verzorgen." 

Mascha Hornsvcld stipt nog een ander facet aan: ,.Soms 
neemt die Maria-verering groteske vormen aan. Om dat 
te illustreren begint de rondgang met een poppenkast-
voorstelling. Het is eigenlijk een project met een vette 
knipoog. Het ludieke karakter spreekt ook uit het pro
gramma-onderdeel, waarin de toeschouwers worden ge
blinddoekt. Bepaalde pelgrimstochten hebben meer weg 
van een massaspektakel, dan van een ingetogen geloof
suiting. Door tijdens de voorstelling een tijdje geblind
doekt mee te lopen, kun je als toeschouwer wellicht zo
wel het sensationele als die ingetogenheid bij jezelf op
roepen en ervaren. Tenminste dat hopen we.'' 
Meer wil ze er eigenlijk niet over kwijt, want Stortplaats 
Maria heeft naar haar zeggen vee! verrassingen in petto. 
Endiemoet je niet vooraf prijsgeven, is haar up vatting. 

Stortplaats Mina. Theater de Lieve Vrouw Amersfoort, Za 1 7 
mei 21.45 uur; *o 18 mei 15.45 en 21.45 uur: ma 19 mei 15.45, 
17.45 en 21.45 uur. 
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Mooie start van vijfdaags festival Lieve Hemel! 

Maria als vrouw van vlees en bloed 
Door Max Smith 

Amersfoort - Als gevolg van een Mariawonder in 1444 
was Amersfoort in de middeleeuwen de drukste pel
grimsoord van ons land. Ter ere van de Heilige Maagd 
werd van de giften van de bedevaartgangers de Onze Lie
ve Vrouwe-toren gebouwd. Zoveel eeuwen later, in de 
benedenruimte van die toren, verschijnt Maria nu op
nieuw. Al is het wel in de persoon van Els Lijesen, met een 
licht blauw gewaad aan en een bosje rode rozen in de 
hand. 

Zij komt haar memoires openba
ren. Eerst met de eigendunk van 
een idool dat weet over de gehele 
wereld geliefd te zijn. Van lieverlee 
vermenselijkt ze zich tot een vrouw 
die naast al die aanbidding en hei
ligheid ook veel smart, eenzaam
heid en twijfels met zich mee
draagt. Het verdriet om de kruis
dood van haar enig kind Jezus is ze 
nog steeds niet te boven. Daarom 
hunkert ze ter compensatie deste-
meer naar een tweede kind. 

Zij voelt zich door God in de steek 

gelaten en heeft er meer dan eens 
schoon genoeg van om constant 
vooranderen klaarte moeten staan 
en van de sleur in haar monotone, 
eeuwigdurende hemels bestaan. 
Uiteindelijk komt ze tot het inzicht 
wat God inhoudt: Schepper en 
Vernietiger ineen. 

Els Lijesen heeft zich intussen al 
getransformeerd van een aanvan
kelijk popperig Barbie-wezentje 
met een blonde pruik op tot een 
strijdbare vrouw. Pruik en kostu
mering heeft ze van zich afgedaan 

en begeerlijk staat ze halfnaakt en 
met loshangend lang haar boven 
op de bar gloedvol verder getuige
nis af te leggen van haar passies. 

'Memoires van een Maagd' heet 
dit solostuk, geschreven door 

Daphne de Bruin. Die herinnerin
gen zijn soms met kinderlijke een
voud verwoord en met een humo
ristische relativering. Zoals de 
reactie van Mariaals jong meisje op 
de boodschap van de engel dat ze 

door God is uitverkoren om de 
moeder van Jezus te worden. Met 
een gestileerde dans drukt ze die 
Onbevlekte Ontvangenis uit. 

Het stuk is geen getrouwe uitbeel
ding van het leven van Maria. In de 

Een onverwachte verschijning 
Amersfoort 

Na de première van de solo
voorstelling 'Memoires van een 
Maagd' gisteravond in de Onze 
Lieve Vrouwe-toren is Maria in 
Amersfoort verschenen. 
Zieken en, invaliden die bij de 
toren smeekten om verlossing 
van hun ellende werden na de 
verschijning van de Heilige 
Maagd boven op het dak van 
het daar tegenover gelegen 
Theater de Lieve Vrouw na het 
drinken van plotsklaps genees
krachtig geworden water weer 

helemaal gezond. Een mede 
door de kostumering en trom-
nielmuziek surrealistisch aan
doende processie rond het aan
grenzende plein ging aan dit 
wonder vooraf. Een brede loper 
van rode tulpen leidde van de 
toren naar het theater. Met een 
stralend lichtspoor zocht een 
komeet van boven de toren haar 
weg. 

Deze nergens aangekondigde 
eenmalige performance te 
midden van de druk bezochte 
terrasjes is bedacht door Ma-

scha Hornsveld, studente thea
tervormgeving aan de Hoge 
School voorde Kunsten 
Utrecht. Tijdens de manifestatie 
Lieve Hemel!, die nog tot en 
met maandag 19 mei duurt, zal 
Maria zich vaker en op net zul
ke onverwachte momenten el
ders in Amersfoort manifeste
ren. 
Volgens de overleveringen heeft 
Maria zich in het jaar 1444 
werkelijk in deze stad geopen
baard. Amersfoort groeide toen 
'uit tot de belangrijkse bede
vaartsoord van Nederland. 

interpretatie worden ook typisch 
vrouwelijke thematieken aan de 
orde gesteld, zoals wat het voor een 
moeder betekent om haar kind te 
verliezen en hoe vreselijk het is om 
almaar aan een geïdealiseerd 
vrouwbeeld te moeten voldoen. 

Regisseur Paul Feld heeft Els Lij
esen speciaal voor deze rol ge
vraagd. Nahetzien vanhaarvertol
king begrijp je ook waarom: zij is 
heel goed in staat om van een lichte 
speeltrant met een tikkeltje ironie 
geleidelijk aan over te schakelen 
naar een met desolaatheid. rebellie 
en zelfbewustzijn geïnjecteerde 
krachtige gemoedsuitstorting. Ma
ria is dan meer dan dat devote we
zenloze bidprentje en lieflijke ver
trooster van beproefde gelovigen: 
zij is een dynamische vrouw van 
vlees en bloed. 

'Memoires van een Maagd wan Daph
ne de Bruin', solovertolking Els Lij* 
esen, gezelschap Grovr ing up in Pu
blic; Onze Lieve Vroutwetoren Amers
foort, t / m ma 2 0 . 3 0 uun zo en ma mei 
ook om 14 .30 uur (in het kader van 
festival Lieve Hemel!) . 
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De Heilige Maagd wil niet langer wonderen verrichten 
Voorstelling: Memoires van een 
Maagd door Growing up in Public 
i.s.m. Theater De Lieve Vrouw. 
Tekst: Daphne de Bruin; regie: 
Paul Feld; spel: Els Lijesen; Ge
zien: 15/5 Onze Lieve Vrouweto-
ren Amersfoort. Aldaar t/m 19/5. 
Res: (033)461 88 65 

D o o r NOOR HELLMA.NN 
Maria is met haar tijd meegegaan. 
Anno 1997 oogt de Heilige Maagd 
als een discoster met haar zonne
bril, hoogblonde kapsel, door
schijnend paarse jas en lila onder-
jurkje. Ze is tojt ons gekomen in 
Onze Lieve Vrouwetoren in 
Amersfoort, de stad die „veel aan 
haar te danken heeft", sinds zij 
daar in de vijftiende eeuw regelma
tig wonderen verrichtte. 

Dit pinksterweekeinde her

denkt Amersfoort het Mariawon-
der met een speciaal festiviteiten-
programma waarvoor theater-
maakster Daphne de Bruin van het 
Utrechtse theatercollectief Gro
wing up in Public de monoloog 
Memoires van een Maagd schreef. 
Het is een typische gelegenheids-
voorstelling die Els Lijesen speelt; 
eigenlijk is de locatie nog het aar
digst, al moeten we ons tevreden 
stellen met het idee dat we ons in 
een toren bevinden want van 
mooie vergezichten over de stad is 
geen sprake. Growing up in Public 
speelt beneden in het koude don
kere portaal. 

De zware deuren zijn omlijst 
met gekleurd neonlicht. Binnen 
die omlijsting bewegen twee reus
achtig geprojecteerde ogen; het is 
alsof God zelf Maria gadeslaat. Ie-

. dereen kent haar geschiedenis 
maar nooit hebben we die uit haar 

i mond vernomen. Ze praat als een 
lijzig burgervrouwtje dat haar be
klag doet over het onrecht haar 
door de Heer aangedaan. Allengs 
wordt haar toon kwaaiiger. Die 

ene keer dat Hij bij haar kwam was 
onvergetelijk; daarom is het des te 
moeilijker te verkroppen dat Hij 
sindsdien nooit meer iets van zich 
heeft laten horen. En dan ook nog 
al die mensen die voortdurend met 
hun problemen bij haar komen, ze 

heeft er geen zin meer in. Niet lan
ger wil ze de 'superster* zijn en om 
haar woorden kracht bij te zetten 
trekt ze de pruik van het hoofd. De 
jas is dan al uit en even later glijdt 
ook het onderjurkje op de grond 
waarna de Maagd in bh en panty 
op het altaar klimt en huilt om het 
verlies van haar Zoon. 

De poging van schrijfster, actri
ce en regisseur Paul Feld om Ma
ria van haar heiligheid te ontdoen 
en haar neer te zetten als eenzame 
vrouw van vlees en bloed die hun
kert naar liefde en begrip, blijft 
hangen in dit soort meligheid. Me
moires van een Maagd is op alle 
punten -f- tekst, toon, spel, ensce
nering -* tamelijk flauw en voor
spelbaar en sorteert op die manier 
niet het gewenste effect: dan zie ik 
Maria toch liever als icoon. 
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